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CIRCULAR No  42, DE  17  DE  OUTUBRO  DE 2002 
(publicada no DOU de 21/10/2002) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do 
art. 22, da Portaria DECEX no 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT no 370, de 28 de novembro 
de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - 
DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo. 

 
Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos 

capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser 
dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - térreo, 
Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta 
Circular no Diário Oficial da União. 

 
 
 
 
 

IVAN RAMALHO 



(Fls. 2 da Circular SECEX nº  42, de 17/10/2002). 
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ANEXO 

 
 

NCM DESCRIÇÃO 
8443.19.90 Máquina impressora off-set marca Miehle Roland, modelo Rekord RVK 3B, 

alimentada por folhas de formato 720 X 1020  mm, 4 (quatro) cores simultâneas, 
capacidade de 11.000 folhas/hora 

8443.19.90 Máquina impressora off-set marca Heidelberg, modelo SM 102-4P, alimentada por 
folhas de formato 720 X 1020 mm, 4 (quatro) cores, capacidade superior a 12.000 
folhas/hora 

8443.59.90 Impressora rotativa off-set marca Heidelberg, modelo GTO 46, alimentada por folhas 
de formato 230 X 460 mm, capacidade de 8.000 folhas/hora 

8460.11.00 Retificadoras-lapidadoras planas de comando numérico computadorizado, dupla face, 
com precisão de 0,01 mm, marcas Favretto e Tschudin, modelos MB-75 e HTG-310, 
respectivamente 

8462.99.90 Enerpac Press 90T – Prensa de ensaio de cargas em tampões para acesso e serviços de 
rua contendo: indicador de carga jumo tipo B.95.1510, indicador numérico acionado 
por microprocessador, mesa de chapa de aço de 50 mm de espessura (dim. 
1000X1000), vigas e barras de proteção instaladas 

8474.80.10 Máquina automática para moldagem em areia verde, marca BMD Formatic –  System 
Buhler – Tipo 8282 com caixa de dimensões de 890 X 890 X350 mm + 350 mm, com 
método de compactação por onda de choque ou impulsão dinâmica com resistência de 
20N/cm, contendo dispositivo para troca rápida de placa modelo, com capacidade de 
100 moldes/hora 

8479.89.99 Máquina eletromecânica com controle eletrônico programável para fabricação de 
guardanapos sanitários plastificados tamanhos 33 X 48, modelo C 1500-1, 
comprimento 7.848 mm, largura 1.63 mm, altura 1.708mm 

 


